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 چکيده
  بوده زیست محیط الملل بین حقوق سریع توسعه و رشد شاهد دنیا اخیر سالهای در

 حال یافته،در توسعه از اعم کشورهای تمام تقریبا که است ایی مسله زیست محیط از حفاظت.است

 شدن تمام و ،اتالف جمعیت افزایش با طرفی از.هستند مواجه آن با یافته توسعه وکمتر توسعه

 اورده همراه به بشر برای را هایی محدودیت آنها از ناشی های الودگی همچنین و فسیلی انرژی

 از استفاده از و دنیا تمام در انرژی مصرف در درست استفاده ها محدودیت این به توجه با که است

 . دهد کاهش را است آمده بوجود زیست محیط برای که رو پیش بحران تواند می نو انرژیهای

 مخرب اثرات این. تاثیرگذارند زیست محیط روی همگی انرژی مصرف و انتقال تولید، تبدیل،

 تامین برای که است فرآیندهایی حرارتی و شیمیایی ای، هسته انتشارات حاصل محیطی زیست

 با رپایدا دسترس در انرژی منابع که کند می ایجاب پایدار توسعه. کنند کارمی بشر رفاه و منافع

 . شوند عرضه و تامین اجتماعی منفی اثرات باحداقل یا بدون و معقول ای هزینه

 بشری جوامع مسائل ترین مهم از انرژی منابع بویژه منابع، از گیری بهره و پایدار توسعه بین رابطه

 یانرژ حد از بیش مصرف با.  است انرژی منابع از کارا استفاده گرو در پایدار توسعه تحقق و است

 در حاضر حال در که موضوعاتی بین از.است شده زیست محیط بردن بین از و تخریب باعث بشر

 مسایل با بسیاری موضوعات دارد، قرار متحد ملل  سازمان  الملل بین  حقوق کـمیسیون کـار دستور

 و حکومتی نظام از نظر کشورها،صرف تمام تقریبا دیگر سوی از. یابند می ارتباط محیطی زیست

 از محیطی زیست مقررات تصویب و تدوین  جهت  در  زیادی  آمادگی و اقتصادی،تمایل توسعه درجه

 انها حل که است ایی گونه به ماهیت لحاظ به کشورها محیطی زیست مشکالت.اند  داده  نشان خود

 این به جهان کشورهای ی همه و.است الملل بین حقوق فعال،تابعان مشارکت و همکاری نیازمند

 ناپذیر اجتناب نو های انرژی از استفاده زیست محیط حفظ ضرورت برای که اند رسیده تیجهن

 .است

 و تاثیر به آنها با مقابله های حل راه و دنیا در محیطی زیست های چالش تشریح حاضر،ضمن مقاله

 .پردازد می نیز  زیست محیط و انرژی ارتباط و زیست محیط در انرژی استفاده چگونگی اهمیت

 .نو های انرژی -الملل بین حقوق -زیست محیط -انرژی: واژه کليد
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 2 ،فخرالدین ابوئيه1طيبه السادات مصطفی زاده

 علمی هیئت عضو .1
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 بين حقوق دیدگاه از زیست محيط در انرژی اهميت
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 مقدمه

 انرژى بخش  در  فراینده نیازهاى برآوردن بشرى، جامعۀ مشکل فـسیلى،بـزرگترین انرژیهاى ذخایر تدریجى کشیدن  ته  ،با آینده دهۀ چند در

  یابد،زیرا مى اهمیّت پیش از  بیش انرژى موجود ذخایر مصرف درست تمدیری بـنابراین،.بـود خـواهد اى گلخانه گازهاى پخش دادن کاهش و

 خواهیم جهان سطح  در  سنگ ذغال ذخایر سپس و گـازى  ذخـایر  آن دنبال به و نفتى  ذخایر شدن تهى شاهد زودى،نخست  به

 تنها و انداخت  تأخیر  به را فسیلى  انرژى  ذخایر  نیافت دهه،پایان چند از  بیش  توان نمى ترفندى هـیچ بـا که باورند این بر کارشناسان.بود

 .است آنها فزاینده مصرف کردن مهار با جانشین،همزمان انرژیهاى جهانى،گسترش مـشکل این  براى چاره

 از آن،پاسدارى و رددا  اهمیّت نیز دیگرى جنبه  ،از فـسیلى  انـرژیهاى کنـار  در  آنها بهینۀ مصرف و جانشین انرژیهاى دانش  بـه  دسـتیابى

  انـرژى  مانند جانشین انرژیهاى که رو آن از. است  متداول انرژیهاى سوخت از برآمده اى گلخانه گازهاى تولید کاهـش و زیسـت محیط

 زیست حیطم تعادل براى بزرگ خـطرى ها هـیدروکربن آیا کند، نـمى پخش  اى گـلخانه  بادى،گـازهاى انرژى و  خورشیدى  ،انرژى اى هـسته

 رود؟ نمى شمار بـه زمـین کرۀ در

 گازهاى افزایش و فسیلى ذخایر تدریجى گـرفتن پایان:زند مـى  رقم  چیز  دو  را  12  سده آغاز در انرژى حوزه در جهان  اصلى  مشکل  پس

 .اى مضر برای محیط زیست گـلخانه

 بزرگ قدرتهاى همچون نیز کند،ایران مى بازى را پرتاب سکوى نقش ىتوسعه،انرژ روبه و صنعتى پیشرفتۀ کشورهاى همۀ در که گونه همان

 گسترش اثر بر ایران در انرژى مصرف دیگر، سـوى از.بیند نـمى اى هسته انرژى بدون را  خود  پایدار توسعه و پیشرفت اندازهاى چشم جهان

 ده تا سال،هشت چند این در آن  صعودى  روند که اى نهگو است،به افزایش به رو...و ملى جمعیت،رفاه صنعت،ترابرى،افزایش شهرنشینى،

 .داشـت خواهد افـزایش پیوسـته روال همین به و است بوده سال در درصد

 انرژیهاى با  باقیمانده و( هیدروکربور)  فسیلى سوختهاى با آن درصد  59  کمابیش  که است مگاوات 00333 برق ساالنۀ ایران،مصرف در

 تا 03333  به  آن  مصرف و شود مـى بـرابر دو آینده،کمـابیش سال ده در برق به کنونى،نیاز صعودى روند با.شود مى تـأمین تجدیدشدنى

 برنامه رو یك هـمین از و    شـد پاسخگو توان نمى کنونى تولید ظرفیتهاى با را مصرف میزان این 23. رسید خواهد سال در مگاوات 03333

 .رسد مى نظر به ضرور کشور آیندۀ نیازهاى تأمین  راىب  هوشمندانه و  سریع عملیاتى

 میلیون 1/6 کمابیش و استخراج نفت بشکه میلیون 4 از بیش روزانه اکنون.شود مى برآورد بشکه میلیارد 200ایران،  نـفتى ذخـایر ظـرفیت

 شـده تـولید نفت درصد 43 به کمـابیش که  داخلى  مصرف افزایش به رو روند .رسد مى داخلى مصرف به بقیه و  شود مى  صادر  آنـ بشکه

 براى حتّا ،دولت آینده  دهه  دو یکى بماند،در باقى برق تولید ابزار تنها نفت اگر.است  داده  کاهش  پیوسته را نفت صدور از کشور رسد،درآمد مى

  راه در باید آن حفظ براى ایران و کند مى تأمین را کشور بودجۀ از مـهمى  ،بخش نفت  صادرات .شد خواهد نفت کردن وارد از برق،ناچار تأمین

 .بردارد گام آن صدور توان نگهداشت و نفت با برق تولید  کاهش

 آن درصد  90  که اسـت مـکعب متر میلیون 400 گاز،ساالنه استخراج.است گازى ذخیرۀ مکعب متر  میلیارد  10006  داراى همچنین،ایران

 درآمد و کشور صادراتى آن،ظرفیت داخلى مصرف افزایش روبه ،روند نفت  همچون  نیز گاز مورد در.شود مى مصرف داخل در برق تولید براى

 .کند مى رو روبه کاهش  با  را آن از برآمده ارزى

 هدف، این به نرسید براى.است آینده نسلهاى و ملّت برابر در ایران  دولت  ،وظیفۀ آن از بهینه و درست بردارى بـهره و مـلى منابع نکهداشت

 رو،براى این از.ندارد ،وجود اسـت  کشـور هیدروکربور منابع اسراف آن برآیند که«نفت با چیز همه»سیاست  گذاشتن  کنار  جز دیگرى چارۀ

 جهان در انرژى بحران با رویارویى شدۀ شناخته و  اساسى  راههاى از یکى که اى هسته انرژى به انرژى،دستیابى منابع سازى متنوع

  در  اورانیوم معادن بزرگترین از که ایران بـراى و  کند مـى  آلودهـ  کمتر را زیست محیط اى هسته این،انرژى  از  گذشته.است است،الزامى

 سنجش  ،در اى هسته برق تولید هزینه که  است  شده نیز،ثابت اقتصادى دیدگاه از.داشت خواهد بیشترى اسـت،سـوددهى بـرخوردار خاورمیانه

 شده اى هسته نـیروگاههاى سـاخت به صنعتى کشورهاى چشمگیر گرایش مایۀ  که  اسـت؛چـیزى کمـتر بسى برق، سنتى  تولید  هزینه  اب

 .است
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 جز دیگرى جانشین،گزینه هاى انرژى دیگـر بـودن  نـاکافى و  فـسیلى انـرژى کاهـش به توجه است،با«پایدار توسعه»پى در که جهانى در

 .است TPN چهار بند آشکار موضوع،سفارش این و ندارد وجود آمیز مسالمت گونۀ به اى هسته صنعت گسترش

 این، بر افزون.است گذاشته علمى رشته 063 در برق،بلکه تولید حوزه در تنها  نه را  خـود  مثبت نو،آثار صنعتى بعنوان اى هسته دانش امروزه

 همین در.است شده شناخته گونۀ  بهترین ،» تجدیدشدنى« انرژیهاى از پس و زند مى ستزی محیط به کمترى آسیب انرژى این  مصرف و تولید

 به را آسیب کمترین که است انرژى منابع از یکى اى هسته  انرژى  »؛ که است کرده اعالم 2555 ژوئن در فرانسه پزشکى زمـینه،آکادمـى

 .ندارد وجود انرژى تولید زمینه در«صفر زیان»لاحتما یا«صفر خطر»احتمال ،هرچند زند مى  زیست  محیط و انسان

 زیست محيط الملل بين حقوق تحوالت:مبحث اول

 و پایدار توسعه اصل چارچوب در زیست حفاظتمحیط و اقتصای  توسعه  ناپذیری  تـجزیه و    پیـوستگی لزوم ،رسما2551  ریو  کنفرانس در

 حقوقبین افزون روز اهمیت بر همچنینی  کنفرانس  این.شد  شناخته رسمیت به دو این بـرانفکاک مـلی های سـیاست بودن قبول غیرقابل

  حفاظت  ارتقای و نمود تـأکید پایدار توسعه الملل حقوقبین توسعه و ترویج و تدوین به کمك برای سازوکاری عنوان بـه  زیست  محیط الملل

 2.یافت ویژه جیگاهی توسعه الملل بین حقوق پس آن زا و شد خواستار پایداررا توسعه اصل پرتو در زیـست مـحیط  از

 waL tfoS پذیر انعطاف یا نرم حقوق بهشکل کنند،برخی می هدایت پایدار  توسعه  سمت  به را المللی بین جامعۀ که معیارهایی و اصول

 به  مربوط  ریزی برنامه  در ولی دارد جودو نظر اختالف الملل بین حقوق قواعد بهعنوان آنها پذیرش در اگرچه.اند شـده معرفی و  شناسایی

 زمینه و اند گرفته قرار پذیرش مورد اصولعموما این  راهنمای  خطوط  زیست محیط و تجارت و زیست محیط و زیست،اقتصاد ومحیط توسعه

 مباحث تحول در رشته نای.است شده فراهم اجرایی های دستگاه و  ریزان وبرنامه  سازان تصمیم و سازان سیاست برای آنـها اجـرای

 1.اند یافته ای فزاینده زیست،اهمیت محیط الملل بین حقوق با  آنها  شدن سازگار و توسعه اقتصاد،تجارت و

 بشر حقوق مفاهيم1-1

 .دارد مقوله دو حقوقیاین اصول و ها ویژگی و مفاهیم آشنایی به نیاز زیـست  مـحیط  با  بشر حقو پیوند درک

 بشر  حقوق تعریف

 و فردی نگرش)بودن انسان نفس به مقامخویش،هم و  شأن و طبع،ذات براساس انسانی فرد هر که است کلی امتیازاتی معنی به بشر وقحق

 از(بیرونی و جمعی،خارجی رویکرد)اجتماعی سازمان اندرون در و جمعی روابط عرصه در و  جهانهستی در کلی نقش لحاظ به هـم و(دورنـی

 0.است برخوردار آن

 و  آنها  بعدی تك و یکجانبه بررسی از این مسائل،مانع با مرتبط موضوعات بودن چندبعدی و.اند پیوسته هم به محیطی  زیست و  بشر وقحق

 .شود می آنها بررسی مستقل در گذشته نـادرست عـملکرد اسـتمرار

 و مطلق حاکم جانشین و بشری جـامعه ـرف مخلوقاتاش  عـنوان به انسان به که است زندگی از شرایطی ارتقای و بشر،ایجاد حقوق مقصود

  بوده بشر خود دست پرداخته و ساخته بیشتر کـه سـازد،موانعی متجلی را خود استعدادهای هاو قابلیت بتواند موانع بدون تا دهد امکان ازلی

 المللی،متوجه بین و ملی سطوح در ،حقوقبشرجهت همین به.گردد می پدیدار سایرین ضـرر بـه آنـها از اقتدار،بخشی دامنه افزایش  وبرای

 اعمال طریق از که است اجتنابی قابل موانع و  ها انـسان سـاختهدست مـشقات و ها رنج مقابل در انسانی فرد از حمایت

                                                           
1-cape neerg 

 ممیزی به آن از کهگاه است gnittnuoccA neerG حسابرسی»زیست، محیط حقوق حقوق مؤثر اجرای رای تدابیر  این  از یکی-(1) . 1

latnemnorivnE   رشـد  قـانونی کنترل هدف در الف،سازوکاری.دارد محیطی کاربرد زیست هدف دو در اصوال که شود می  یاد«سبز  

 و دادوستدهایکاالها  انواع و بازرگانی های فعالیت برای مهم ب،ابزاری.زیست محیط مختلف های بربخش افـزایش ایـن تأثیر ارزیابی و  جمعیت

 عقد به مربوط مذاکرات در حیاتی  عملی  هعنوانب تواند می محیطی زیست  تدابیر به بندی پای عدم مسئولیت رابطه،مسأله این در که خدمات

 .شود تلقی بـازرگانی قـراردادهای
 .59 ،ص2004-09 ،سال26-20 حقوقی،شماره تحقیقاتی ،مجله«المللی بین جامعه در بشر حقوق اعتالی و تدوین»اهلل، فلسفی،هدایت.  0
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 وجودآمده  به  ها انسان از قدرتمند و نیافته سازمان های گروه توسط رفـتاری سـوء اشکال کیله و اذیت کشی،اختناق،آزارو محرومیت،بهره

 4.است

 حقوقی قواعد وضع مـستلزم« fo noitcetorPthgir namuh بـشر حقو از حمایت»یعنی آنها نقض از  جلوگیری و بشر حقوق تحقق

 مـجازات مشمول و وادار حق این حریم  نقض  از خودداری بـه را  حـقوق  تابعان موجبآن به که باشد می اجرا ضمانت دارای و آور الزام

  حقوق المللی بین اصول قواعدو رعایت به حقوق این تابعان الزام یعنی بـشر حـقوق از حمای که الملل بین حقوق قواعد دسـتهاز این.بـداند

 waL sthgiR namuH «بـشر المـللی بـین حقوق»دادهاست، قـرار خـود همت وجهه را آنها ناقض مـجازات و جـلوگیری و  بشر

laoitanretnI شود می تلقی. 

 نظام کـنار در کـه دانست باید بشری محیطزیست حقوق بهتر  درک فعلیو  المللی  بین نظام در بـشر حـقوق جایگاه با بهتر آشنایی برای

 نظم از  که  اقیانوسیه و آسـیا قـاره جز به واقع در.است گـرفته شـکل ای منطقه های متحد،نظام  ملل سـازمان سطح در جهانی بشر حقوق

 مـردمان اسـاسی های وآزادیـ حقوق  از   حمایت به جهانی بـشر حـقوق نظام کنار در که هستند اجرایی مفصل سازوکارهای بشریبا قحقو

 .پردازند می خود شـمول تـحت حوزه در واقع

 به چرخش خواهان و اند داده قرار  ایراد رامورد زیست محیط حقوق محوری انسان عمده خصلت زیـست مـحیط حقوقدانان از بسیاری

 حقوق دریچه از نباد را محیطی زیـست مـسائل که کنند می ،استدالل«ها گونه از حمایتافراطی»طرح با و هستند آن مدارانه زیست خصلت

 تزیس محیط ذاتی های ارزش با راباید شده اعمال های محدودیت بشر حقوق چه و طبیعت حقوق  در  چه که دارند عقیده بـلکه بـشریبنگریم

 زیست چرخشی تواند نمی بعدی  درجه  در ذاتی های ارزشـ بـه توجه کنار در یکاصل عـنوان بـه طبیعت حقوق دیدگاه اولویت.کنیم منطبق

 این در ها انسان خود آنهااینکه ترین مهم که دارد دنبال به مشکالت شماری حقوقی اندیشه این شد شاره که طور همان باشد،بلکه مدارانه

 بحران که است همگانی تصور این گویای خود این هستند،که محوری نظریهانسان محوریت بر خود عـرفی و  فـردی  حقوق دگانسازن میان

 .است شده ایجاد ها انسان خود توسط اول گام در نیز زیست جهانی محیط

 سازگاری آنها میان و داده آشتی بومی زیست صولباا را بشر حـقوق  فلسفی  بـنیاد  تـا دارد تالش بشر محیطی  زیست  حقوق  اصطالحی مفهوم

  در.یابند پیوند هم به طبیعت در موجود طبیعی  های گونه  سایر  ذاتـی های ارزش با ذاتیبشر های ارزش که است این هدف.کند ایجاد

 اجتماعی محیط تنهادر نه ها انسان که واقعیتاست این دربردارنده توسعه و انسانی،آزادی،مالکیت کرامت مـانند بـشر حـقوق  نتیجهتصورات

 سـایر ذاتـی ارزش باید گذارند می احترام خود نوع هم  افراد ذاتی ارزش به که هماناندازه به افـراد لذا    کنند مـی  عمل  طبیعی  محیط در بلکه

 .شمارند محترم نیز را(ها اکوسیستم و حیوانات،گیاهان جمله از)مـوجوداتطبیعی

 المللی بين سطح در زیست  محيط  بر بـشر حـق شناسایی.1-2

 محیط بر حق به باید بـشر حـقوق از حمایت مفهومکنونی:گوید می 2504 سال در الهه آکادمی درس در نوبل جایزه کاسن،برنده رنه پرفسور

 جدید بشر حقوق تدوین زمان همین در11.یابد گسترش سـالم و پاک هـوای و آب بـر مشابهحق آلودگی از عاری  پاک و بهداشتی زیست

 بشر پایدار حیات نهایتا و پاک هوای وتضمین شیرین آب کـافی و  مـناسی  عـرضه و آلودگی،تأمین خطرات برابر  در  افراد از حمایت درسایه

 .گرفت قرار گـسترده تـوجه مورد زمین کره بر

 جـهت در ها فعالیت این بیشتر که گیرند رادربرمی انسانی های توی،فعالی  زیست  محیط حفظ و انسان  از  حمایت اندیشه در متعددی عوامل

 محیطی زیـست مـسائل حل جهت در ها فعالیت این بیشتر که گیرند رادربرمی انسانی های وی،فعالیت زیست مسائل حـل

 ترین مهم اروپا شورای منطقهاروپا در.دان کرده آغاز را ای گسترده تـالش جـهانی و  ای مـنطقه  مشکالت حل ضرورتا المللی هایبین سازمان.است

 تعهدات  ایجاد  بـه و بـرداشت گام بوم زیست با ارتباط در خصوصی های وگروه اشخاص حقوقی وضعیت زمینه در که است ای مـنطقه سـازمان

 .کرد تکلیف را آنها اجراء دولتی غـیر های اشـخاص،گروه تـوسط مستقیما مـواردی در یـازیدو دست  الزامی

 کاربردی دارای جهاتی از  بشر  حقوق  اخالقو و علم ادبیات در فردی آزادی کننده تعیین عامل و شاخص  عـنوان بـه دیگران به«احترام»

 کار در  تـیلور   مـثال،پل برای.شود می استفاده«احترام»واژه از غالبا زیـست بامحیط انسان روابط اخالقی،در قاعده عـنوانیك به.مـشترکند

                                                           
 .0،ص2006 دانش،سال بشر،تهران،گنج حقوق آقایی،بهمن،فرهنگ.  4
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 گـفتگو تـرتیبات این از وحقوق اخالقی تعهدات پیرامون  خود  اخیر  اثر در ریگان تام یا 2506«زیست مـحیط بـه احترام»بهنام خویش رموث

 تلقی شخصی تعهدات مـبنای را«احـترام»و اخالقی توجه  مـبنای عـنوان رابه«ذاتـی های ارزش»معاصر، اخالقی های نوشته اصل 9.اند کرده

 .کند می

 حقوق پیرامون خود مشهور اثر  در  دوگال،السول،چن مك.شود می تلقی بشر  حقوق مبنای«احترام»نیز،مفهوم بشر حـقوق تـئوری در

 جـهانی اصـل ایـن از استفاده بـا کـه کنند می ادعا و اند کرده انتخاب،تعریف آزادی پذیرشمتقابل عـنوان بـه را«احترام»،(2503)بشر

 .داد قرار تحت پوشش توان باشند،می می قانون  چارچوب در حقوقی حمایت مـستلزم که را حیات های کلیهجنبه

 از را جـامعه و فـرد بـین رابـطه تواند می ذاتیحیات ارزش به احترام آن موجب بـه کـه کند می تأیید اصلی وجود به راولز جان عدالت تئوری

 6.کند رهبری و سازماندهی طرفدیگر از را زیست مـحیط و انـسان رابطه و  طرف یـك

 و سالم زیستی محیط بر افراد باید،حق را مبنایآنها که شد ارائه  زیست  محیط بـر حـق شناسایی جهت پیشنهادهایی هم جـهانی سـطح در

 .یابد رسـمیت نیز«المـلل بین حقوق»سطح در که بود ضروری و دانست جامعهاروپا  حقوقی  نظام  ودر شده تضمین بهداشتی

 که نبود موقعیتی  چنان  در  ملل لیکنسازمان بود نهاده بنیان فلسفی دیدگاه از ار بـشر حـق 2501 سال در  استکهلم  اعالمیه رچنده

 بـرخورداری حق به نسبت خاصی توجه یونپ حکام شورای حال این  با  آورد بهعمل حق این اعمال از حمایت جهت در الزم های تضمین

 .بود داشته مبذول  سالم  زیست  بهمحیط اشـخاص

 بحران حل جهت در المللی بین عرصه در دارد،گرایشوسیع  ای فزاینده  رشد آهنگ حیات به بشر حق از حمایت ضرورت از آگاهی اگرچه

 رهایاقتصادیفشا لکن.اند داده قرار خـویش همت وجـه را پایـدار توسعه ملی،اصل  اقتصادی  صنعتی،آهنگتوسعه  توسعه ریزی برنامه و انرژی

 در  حتی.دارند  قرار  پایین اولویت در تـوسعه حال در درکشورهای ویژه به محیطی زیست مالحظات که  است  واقعیت این گویای حاضر عصر

 .دهد می قرار بعدی اولویـت در را زیـست مـحیط طولی بندی ایندسته نیز یافته توسعه کشورهای

 واقع در.دارد وجـود    بـشر حقوق جدید  المللی  نظامبین در سالم و بهداشتی زیستی محیط بر بشری جدید حق خصوص  در  وضع همین

 بر کهحق نـگرانند بـسیار ها دولتـ نتیجه در.نیستند راضی بینند،چندان  متشاکی و المللی،خوانده محاکمبین برابر در را خود اینکه از ها دولت

  آنها محاکمه و قضایی رسیدگی در آنها  عـملکرد  المللیبر  بین نظارت گسترش برای ای روزنهبشری، دیگر حقوق  همانند  بتواند زیست محیط

  شناسایی  بشری حقوق جهانی نظام در  زیست  محیط بـر حـق که باشد دلیل هـمین به کنندشاید می برخورد کامل احتیاط با  لذا.باشد

 .است  یافته ورسمیت

 و انسان از حفاظت ضرورت بر مکرر های درقطعنامه متحد ملل سـازمان عـمومی  مجمع  ،تاکنونزیست  محیط بر حق پیدایی خصوص در

 2560  دسامبر  2005 قطعنامه.دارد اشاره بوم زیـست چـرخه در دخـالت و انسانی هایمختلف فعالیت زیانبار  آثار  برابر  در زیست محیط

 برای زیانبار  های فرآورده  کـردن بـامحدود دارد تـالش 2500 دسامبر 25 مورخ 00/245 دیگر قطعنامه.است خصوص این در اولینقطعنامه

  عمومی مجمع 2553 سال در00.کـند فـراهم را2سـبز  یا  پاک محصوالت تولید بهسمت ها دولت هدایت زیست،مقدمات محیط و بهداشت

 04.کرد تلقی سیاسی و حـقوقمدنی مـیثاق 22 ماه مفهوم  به  شهروندان رفاه،به الزمه را سالم زیست محیط  از  مندی صراحتابهره

 وظیفه انجام اجـتماعی و  شـورایاقتصادی  نـظر زیر  که  است حقوقی نظام،کمیسیون این در  بشر  حقوق نهادهای ترین مهم از یکی

 گزارش  تهیه  برای ویژه ای نـماینده نتـعیی کمیسیون،ضمن ،این49/54 قطعنامه0 بند در مقرر نحو به  عمومی  مجمع تشویق براساس.کند می

 ترین مهم از رساند،کهیکی  تصویب  بـه 2554 سـال در را  مـذکور  نماینده نهایی زیست،گزارش محیط و بشر پیوندحقوق به راجع

 1.شود می  ناداست آن به  قضایی  مـتعدد  آرایـ حتی هاو گزارش در و  است  جهان در بشر زیست محیط بر حق از حمایت دستاوردهای

  طرفدار  غیردولتی های انجمن بررسی و آنها،نقد مـیان در کـه اسـت گرفته قرار متعدد های تحلیل و  ها بررسی  حال،مورد عین در گزارش این

 0.دارد سزایی به زیست،اهمیت محیط

                                                           
 122-110 ،صص2000 بشر،تهران،انتشاراتاطالعات،سال حقوق المللی بین هرپور،حسین،نظامم . 9
 .21،ص2002تهران،سال دانشگاه حبیبی،انتشارات حسن محمد ،ترجمه1 زیست محیط حقوق. 6



 381-311، ص 3155بهار  جلدچهارم ، ، 5، شماره رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 

 (تقاضا و عرضه)انرژی سازی بهينه اهميت و ضرورت:مبحث دوم

 مطمئن دسترسی گرو در نیز جهان کشورهای تر بیش ملی امنیت.شود می  استفاده  اقتصادی های فعالیت اکثر در که است عـواملی از انرژی

 کرده جلب خود  بـه  را هـمگان توجه که است موضوعی آن بهینه کاربرد و انرژی های حامل مصرف و تولید آیندهء رو این از.است انرژی به

 آن ادامه،جزئیات در که است محیطی-زیست و سیاسی،اقتصادی دالیل به بنا انرژی صرفم و تولید بخش در سازی بهینه ضرورت.است

 .شود می داده توضیح تر بیش

 اقتصادی-سياسی ضرورت 2-1

 نقش جدید قالب این در و شود می ترکیب سرمایه و کار نیروی چـون عـواملی با عامل این.دارد ملی تولید در مهمی بسیار  نقش  انرژی

 5 تجدیدشونده منابع و0پذیر پایان منابع  به  ها آن  تبدیل تکنولوژی یا منابع طبیعت  لحاظ  به  انرژی منابع.کند می ایفا ملی تولید در عظیمی

  تثرو  بنابراین.دارند تعلق آینده و فعلی های نسل به که روند می شمار به پذیر پایان منابع از اورانیوم سنگ،و نفت،گاز،زغال.شوند مـی تـقسیم

 جایگزین مـجددا را ها آنـ وجه هـیچ به طبیعت که شود می  ذخایر  ظرفیت سریع کاهش موجب پذیر پایان منابع مصرف.شوند می محسوب  ملی

 و استخراج دلیل همین شود،به نمی انجام خود به خود  طبیعت،  در  پذیر پایان منابع مجدد تـکثیر و تـولید رو ایـن از.کند نمی جبران یا

 .کند می تر کوتاه و محدودتر را ها آن عمر ذخایر،طول این از  برداری هبهر

  ایـن از کـشورها برخورداری است نیافته چشمگیری کاهش(تجدیدناپذیر)فسیلی های سوخت به وابـستگی  ایـنکه  بـه  توجه با

 ها موقعیت  این  پایداری  در منابع این بهینه مصرف و دتولی که کند می فراهم ها آن برای فراوانی اقتصادی و استراتژیك  های منابع،موقعیت

 .کند مـی ایـفا حـیاتی نقش

 4/06 به 1333 سال در درصد  0/00  از و است نداشته زیادی دنیا،کاهش اولیه انرژی مصرف کل در نفت مصرف سهم  1333-1339  سال از 

  بوده  درصـد 0/10 دنـیا اولیـه انرژی مصرف کل در نیز طبیعی گاز مصرف  سهم  1333 سال در.است یافته کـاهش 1339 سـال در درصـد

 که کند می روشن را نکته طـبیعی،این گـاز  درصـد  سهم  به مربوط ارقام در دقت. است یافته کاهش 1339 سال در درصد 9/10 به و  است

 .دارد  یکنواختی  شیب طبیعی گاز مصرف سهم

 رشد همچنین.است یافته افزایش  درصد  0/10 به 1339 سال در که بوده درصد 19میالدی، 1333 سـال در نـیز سنگ زغال مصرف سهم

 بوده مـصرف رشـد ترین بیش انرژی  های حامل  سایر  مصرف رشد با مقایسه در که است  بوده  درصد 04 ها سال ایـن در سـنگ زغـال مصرف

 انرژی مصرف سهم.دانست  خـام  نـفت قـیمت افزایش توان می را جهان انرژی فمصر در سنگ زغال سهم افزایش عمده  دالیل  از یکی.است

 .است رسیده 1339 سال در درصد 0/6 به 1333 سـال در درصـد  0/6  از نیز آبی برق انرژی مصرف  سهم و  یافته کاهش  اندکی  نیز ای هسته

 انرژی کل سهم درصد 00 از  بیش  سنگ زغال و طبیعی نـفت،گاز مـانند  فـسیلی  های سوخت 1 و 2  جدول در مندرج اطالعات به توجه  با

 .اند داده  اختصاص خود به را دنیا شده مصرف

  در  که ای گونه به.دارد حکایت اولیه های انرژی  مصرف  افزایش از فوق های سال در دنیا اولیـه انـرژی مصرف میزان درباره ها بینی پیش

 خواهد مصرف دنیا در انرژی خام نفت مـعادل تـن میلیون 003،29 و 132،22،994،20 ترتیب به 1303 و  1323،1313 های سال

 های انـرژی سـهم  کـاهش  درباره که دهد می  نشان  1303 و  1323،1313  های سال دنیا در انـرژی مـنابع  تأمین  به مربوط سهم درصد.شد

 های انرژی کماکان و داشت  خواهد  ادامه  همچنان فسیلی انرژی منابع به دنـیا ستگیوابـ و شد نخواهد انجام چشمگیری اقدامات فسیلی،

 .کرد خـواهند حـفظ جهان انرژی مصرفی  سبد  در  را  خـود  سـهم و موقعیت فسیلی

 و پیوستگی و بود خواهد یندخوشا کـشورها ایـن به دنیا اقتصاد وابستگی  لحاظ  به منابع دارای کشورهای برای منابع این به وابـستگی تداوم

 را تری بیش  المللی  بین تعامالت که طـوری بـه  کرد  خواهد تر بیش کننده مـصرف کـشورهای با را منابع دارای اقـتصادهای آمـیختگی درهـم

 نفت ثـروت از شورهاکـ این تلقی و نفت فروش از حاصل درآمـدهای بـه خیز نفت کشورهای دیگر،وابستگی طرف از.داشست خواهد دنبال به

                                                                                                                                                                                       
 110 مهرپور،حسین ،پیشین،ـص.  0

8. Non Renewable 

9. Renewable 
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 ها آن ملی امنیت کلی طور به و سیاسی-اقتصادی نظام.داشت خواهد دنبال به مـحصولی  تك  اقتصادهای برای را درآمـد،معضالتی  جـای  بـه

 منابع صـاحب  کـشورهای  در را انـرژی تـولید بـخش در وری بهره افزایش که هایی سیاست اتخاذ اسـاس ایـن بر.دهد می قرار تأثیر تحت را

 .است اهمیت حائز باشد،بسیار داشـته دنـبال به

-سـیاسی ابـعاد داخـلی انعکاس پیرامون.دارند جهانی بازتاب مسائل شد،این ارائه فوق در انرژی به مربوط اقتصادی-سیاسی مسائل از برخی

 مصرف فزاینده خام،رشد نفت تولید افزایش بـه طمـربو های مـحدودیت بـه تـوجه بـا  که است  ذکر  قابل نکته انرژی،این اقتصادی

 نفت  فروش  از  حاصل درآمدهای به عمومی بودجه و اقتصاد کشور،وابستگی در نفت تولید  سالیانه کشور،کاهش در نفتی های فراورده

 و  عرضه   های بخش در سازی ینهبه طبیعی،لزوم منابع بر آینده های نسل انـرژی،مالکیت زیاد مصرف از ناشی های آلودگی از خام،جلوگیری

 .است انکارناپذیر واقعیتی کشور داخل در انرژی تقاضای

 محيطی-زیست های ضرورت 2-2

 اقتصادی،این توسعه و  رشـد مـوضوع در انرژی اهمیت به توجه با.شود می میسر انرژی توسعه های برنامه اثر در زندگی  کیفیت  بهبود و راحتی

 وجود متقابلی رابطه زیست  محیط و اقتصادی،انرژی توسعه میان.رود  شمار به نیز اقتصادی توسعه محدودکننده لعوام از تواند می عامل

 :است زیر صورت به موضوع سه این ارتباط.دارد

 در انرژی محیطی-زیست و پایدار توسعه مسائل بررسی و  طرح.دهد می قرار تأثیر تحت را اقتصادی توسعه و زیست محیط انرژی مصرف

  لزوما انرژی باالی مصرف که شد متذکر باید را نـکته ایـن اقتصادی توسعه و زیست انرژی،محیط مـتغیر بـین ارتباط را درباره جهان،الزاماتی

 .دهد می قـرار تـأثیر تحت را زیست محیط انرژی مصرف افزایش نیست،اما جامعه در تر بیش اقتصادی توسعه به دستیابی معنای  به

 نیز توسعه مراحل از هرکدام در انرژی از  استفاده  اینکه ضمن.است کرده ایجاد گذشته های دهـه در انـرژی مصرف کردن منطقی درباره

 23.دارد ضعف و شدت

 که اسـت جـدی حدی به انرژی  منابع  از رویه بی استفاده از حاصل های آلودگی شیوع و ازن الیه جو،تخریب و زمین شدن گرم مانند مواردی

 .است شده منجر الملل بین سطح در هایی گیری تصمیم و ها کنفرانس برگزاری به

 جو  در معلق جامدات چون  هایی آالیندگی  انتشار  موجب سنگ زغال و طبیعی نفت،گاز نظیر تجدیدناپذیر انرژی منابع از استفاده

 است،اهمیت شده سبب یافتگی توسعه میزان گیری اندازه به طمربو های شـاخص تغییر و فـوق های آالیـنده انتشار از ناشی خطرات.شود می

 نظر مد صنعتی کشورهای در انرژی مصرف الگوی  کردن  منطقی درباره جـامعی قوانین وضع با 2503 دهه  اوایل  از  انرژی مصرف سازی بهینه

 سال در کلی طور به.کند می تر بیش را سازی بهینه ضوعمو  دنیا،اهمیت  در  کربن اکسید دی گاز نشر به مربوط ارقام بـه توجه.گـیرد قـرار

  نفت  به مربوط تن میلیون 02/23956 میزان این از.22 است شده منتشر دنیا در کربن اکـسید دی    تـن میلیون 1/16900  میالدی 1334

 .است یافته انتشار گاز فمصر اثر در  نیز  تن میلیون 0/9194 و دارد اختصاص سنگ زغال به تـن مـیلیون  6/23614اسـت،

 به.اسـت درصد 00/25 و درصدی 50/05درصد، 06/05 ترتیب به مذکور  سال  در  کربن اکسید دی انتشار در گاز و سنگ زغـال نفت، سهم

  میاسال  جمهوری  1334 سال در.است بوده فسیلی های سوخت مصرف اثر در شده، منتشر کـربن اکـسید دی  گاز  درصد  50 عبارتی،حدود

 به ژاپن و هندوستان که است حالی در این 21.دنیاست  سهم  درصد 9/2 حدود که کرده منتشر کربن اکسید دی تن میلیون 4/065 نیز ایران

 تولید از هندوستان و  ایران،ژاپن  سهم سال همین در و اند داده اختصاص خود به را دنیا کربن اکسید دی  انتشار  درصـد  6/4 و 2/4 ترتیب

 بـه تـقریبا ایران دهد می نشان اعداد.است بوده درصد 6 و 05/3،6/6  ترتیب  به  دنیا در خرید قدرت برابری براساس جهان داخلی خالصنا

 .است کرده منتشر کربن اکسید دی ناخالص،گاز تولید در  خود  سهم برابر دو اندازه

                                                           
 49-01  ،صص2009 سال ،104-100 اقتصادی،شماره-سیاسی ،اطالعات«واقعیت تا رویا انرژی،از جویی صرفه»معینی،مهران، امـیر.  23
 .2004 سال انرژی،ترازنامه امور نیرو،معاونت وزارت.22
 .همان.  21
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 و  ایران،ژاپن انرژی شدت و 1/200 خرید قدرت برابری براساس ردال میلیون و خام نفت معادل  تن  نسبت  برحسب دنیا انرژی شدت

 کشورهای با انرژی شدت لحاظ به  که  دهد می نشان ارقام مقایسه 20.است بوده 212 و 1/101،0/53 ترتیب به نیز  هندوستان

 بودن کشور،باال در انرژی شدت  بودن  باال  دهعم دالیل از یکی.کنیم می مصرف انرژی کشورها  این  بـرابر چـند و داریم زیادی پرجمعیت،فاصله

 .ندارد  داخـلی  ناخالص تولید کاهش یا افزایش بر مستقیمی تأثیر که است مولد غیر بخش  در  انرژی مصرف

 کاهش به یادن حساسیت و توجه همچنین  کند می  بیان را فسیلی سوخت منابع به  دنـیا  وابـستگی  ادامـه که  پیشین  مطالب به تـوجه بـا

 نفت  وزارت  2005 سال در.است انـکارناپذیر  ضـرورتی فـسیلی های سوخت و انرژی مصرف  سازی بهینه  منابع، مصرف از ناشی های آالیندگی

  کردن منطقی و جویی صرفه برای کشور فرهنگی و اجتماعی اقتصادی توسعه سوم برنامه  قانون(212)مـاده  طـبق ایران اسالمی جمهوری

  مصرف  سازی بهینه سهامی شرکت»تـأسیس  انـرژی،به  های حـامل انواع از  بهینه و  کارآمد برداری زیست،بهره محیط از انرژی،حفاظت  صرفم

 .است کرده اقدام«سوخت

  وجود انرژی سازی بهینه درباره دقیقی گذاری سنواتی،هدف  های بودجه  قوانین و توسعه چهارم برنامه قانون در کـه است حالی در این

 جزئیات که است ناپذیر اجتناب شده مطرح های ضرورت دلیل بـه  انـرژی تـولید و مصرف  عرصه  در  سازی فوق،بهینه توضیحات  براساس.ندارد

 .شود می داده  توضیح  ادامه در بـخش هـر هب مربوط

  1مصرف برای حفاظت از محيط زیست بخش انرژی در سازی بهينه:مبحث سوم

 ينه سازی انرژیبه.3-1

 محیط بر خود نوهب به کـه بـود خـواهد انرژی از تر بیش استفاده رفاه،مستلزم  باالتر  سطوح از شد،برخورداری  گفته  تر پیش  که  طور همان

 گذاشته تأثیر زیست طمحی  بر  زیر  صورت  به  زا انرژی  های فراورده مـصرف 2004 سـال در ارتـباط، این  به  توجه  با.گذارد می تأثیر زیست

 .است

 گاز نفت  احتراق اثر در هوا در معلق ذرات درصد 6/06 و است بوده بنزین مصرف کـشور،از در شـده تـولید کربن مونوکسید درصد 6/50

 ایـن تشارانـ اصلی منبع گاز اساس،نفت این بر.بود یافته انتشار گاز نفت مصرف اثر در 1OS درصـد 1/62 و 0OS درصـد 5/95.است بوده

 در را NOX درصد NOX درصد 0/64 و SPM درصد HC،4/79 درصد OC،7/96 درصد 0/50نقل؛ و  حمل بخش.است بوده گـاز دو

 .است کرده منتشر کشور

 03صنعت،  بخش  در درصد 03 صنعتی،حدود اقتصاد یك در انرژی کننده مصرف های بـخش از هـرکدام مصرف سهم دهد می نشان مطالعات

 نشان 2004 سال در کشور انرژی  تراز جدول اما.است نـقل و حـمل در درصد 03 حدود و کشاورزی بخش در درصد 23منازل، رد  درصد

 1/43 تجاری و خانگی بخش سهم مـیزان ایـن از کـه بوده خام نفت معادل بشکه میلیون  5/541  کـشور  شـده مصرف انرژی که دهد می

 ،2004 سال در 29.است بوده  درصد  9/0  کشاورزی بخش سهم و درصد 13 صنعت بخش درصد،سهم 10 نـقل و حـمل  بخش   درصد،سهم

 مصرف انرژی که است ایران،آن در انـرژی مـصرف بـخش در مهم  بـسیار نکته.اسـت بوده درصد 60 غیرمولد بخش در شـده مـصرف انرژی

 سال این در لحاظ این از و است بـوده خـام نفت معادل تن کیلو 1330،440،206 سال در خام  نفت  معادل تن کیلو برحسب  ایـران شـده

 باال .اند بوده دارا را سوم تا اول های رتـبه تـرتیب  به فدراتیو روسیه و آمریکا،چین کشورهای.اسـت داشـته را جهان در پانزدهم رتبه ایـران

 در این.شـود 04/2 کـشور انرژی در ضریب 2004 سال در است هشـد سـبب داخلی ناخالص تولید به نسبت کشور در انرژی مصرف بودن

 و 03/3،21/2 ترتیب به 1330-1334 دوره در سـابق شـوروی و کنگ هنگ و شمالی،چین آمریکای در انـرژی ضـریب که  است  حـالی

 .باشد درصد 25/3

                                                           
13. World Development Indicator,2006 

 .است کشور کل 2004 سال انرژی  ترازنامه  از برگرفته بـخش ایـن ارقام. 24
 مجلس های پژوهـش مـرکز پژوهشی ،معاونت«نفتی های فراورده مصرف بازار در دیـگر گـاز،چالشی نفت گزارش»اسعدی، فریدون.  29

 2009 ماه اسـالمی،آبان شـورای
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  کشـور هیدروکربور منابع اسراف آن برآیند که«نفت با چیز همه»سیاست  گذاشتن  کنار  جز دیگرى چارۀ هدف، این به رسیدن براى

 با رویارویى شدۀ شناخته و  اساسى  راههاى از یکى که اى هسته انرژى به انرژى،دستیابى منابع سازى متنوع رو،براى این از.ندارد ،وجود اسـت

 بزرگترین از که ایران بـراى و  کند مـى آلوده  کمتر را زیست محیط اى هسته این،انرژى  از  گذشته.است است،الزامى جهان در انرژى بحران

 برق تولید هزینه که  است  شده نیز،ثابت اقتصادى دیدگاه از.داشت خواهد بیشترى اسـت،سـوددهى بـرخوردار خاورمیانه  در  اورانیوم معادن

 سـاخت به صنعتى کشورهاى شمگیرچ گرایش مایۀ  که  اسـت؛چـیزى کمـتر بسى برق، سنتى  تولید  هزینه  با سنجش  ،در اى هسته

 26.است شده اى هسته نـیروگاههاى

 واقـع،تعیین در.روبـرویند آن با دنیا سراسر مـردم کـه است مهمی بـسیار مـسایل  از  یـکی  فسیلی های سوخت مصرف از ناشی آلودگی

 ماشین،دو و  انسان.کرد  تعبیر غـرض نـقض به توان یم را زیست محیط روی بر آن مخرب تاثیر  به   توجه انرژی،بدون مصرف بهینه الگوهای

 نامبرده عنصر هردو روی بر مستقیم مـنفی  اثر زیست محیط های آالیـنده و هـستند اقـتصادی توسعه و رشـد رونـد در اصلی عنصر

 توجه. باشد زیست محیط آلودگی دنکـر مـحدود  انرژی،باید  مصرف بهینه الگوهای تعیین  در موجود های محدودیت از یکی گذارند،لذا می

  آن،مصرف تبع به و جمعیت شدید رشد نظر از کشور کنونی شـرایط و سو یـك از اقتصادی توسعه و رشـد در انـرژی اسـاسی نـقش بـه

 به جدی یکردرو دیگر،ضرورت سوی از انـرژی مـنابع سـرانجام،محدودیت و انرژی مصرف و تولید،عرضه های سیستم پایین وری انرژی،بهره

 در انرژی جویی صرفه و حفظ های سیاست  اتخاذ  با تنها.سازد می آشکار پیش از بـیش را انـرژی مـصرف و تـولید الگـوهای اصـالح امر

 نظام توسعه توان کننده می مصرف عمده های بخش در ویژه به-انرژی مدیریت های روش اعمال با و اجتماعی و اقتصادی مختلف های بخش

 مجموعه در باید انرژی مصرف سازی بهینه به مربوط های ریزی برنامه لذا.کرد تضمین  آینده  در را زنـدگی سطح بهبود و ادیاقتص

 .شود تالش ها آن سریع اجرای جهت در و گیرد قرار جامعه خرد و کالن های سیاستگذاری

 : دارد مجموعه زیر ،دو ودخ برای بهینه سازی انرژی   غیرفسیلى انرژى  منابع  به دستیابى سیاست

 شـدنى تجدید منابع از  انرژى  تولید افزایش و زیست محیط حفظ قوانین رعایت با منابع سازى متنوع و انرژى منابع دیگـر از گیرى بـهره*

 . هیدرولیك  انـرژى مـانند

 نیاز مورد انسانى نـیروى و کارشـناسان ـوزشاى،آم هسته نیروگاههاى ساخت  با  اى هسته آمیز صلح دانش و  تکنولوژى  به  دستیابى*

 چگونگی حفاطت از محيط زیست در حقوق بين الملل.3-2

  است  ای عمده عوامل از یکی  آنها از برداری بـهره بر تسلط و زا انرژی منابع تکنولوژی،شناسایی و علوم وسیع های پیشرفت  امروز،با جهان در

 گرو در ملت هر اقـتصادی خـودکفایی و سیاسی شکوفایی که طوری شود،به مـی قتصادیا توسعه جهت در موفقیت تحصیل سبب که

 .باشد می ملی زای انرژی منابع از بهینه استفاده و برداری بهره چگونگی

 زیـست  محیط»مفهوم  که است گیری شکل حال در زیست محیط مورد در الملل بین حـقوق در جـدیدی  نیز نـظریه  جهانی  جامعه در

 عناصر کـلیهء کـه دهد مـی تشکیل را تفکیکی غیرقابل زیست محیط  زمین  کره  که است اصل این از ناشی کلی طور به و دارد نام«مـشترک

 و ملی مرزهای به  محدود  مـنحصرا  نـباید باره ایـن در دولتها مسئولیت و محیط این به وارده خسارات لذا و  دارند  همبستگی یکدیگر با آن

 .باشد آنها حاکمیت مروقل

  سالم  زیست محیط داشتن»ای اعالمیه طی استکهلم شهر در 2501 سـال در انـسانی زیـست  محیط  مورد در متحد ملل کنفرانس در دولتها

 حـق یـك سالم زیست محیط به دسترسی  حق  لحاظ  همین به و اند شناخته حق یك را«انـسانها رفـاه و شئونات به توجه با زندگی قابل و

 و تکلیف،اصول و حـق ایـن اجرای در.باشد می دولتها همه برای تکلیف و حق موجد  مشترک  زیست محیط حفظ.گردد می محسوب بـنیادی

  سهیم آن در استثناء بدون دولتها همه  ایـنکه  دلیـل بـه و یافت خواهد المللی بین اجرایی قابلیت که است گیری شکل  حال  در قواعدی

 .گردد می نمودار عرفی الملل بین حقوق صورت  بود،به  دخواهن

                                                           
  ىحال  است؛در سنت 9/5 برابر گاز بـا ،و(دالر)سـنت 9/4 برابر نفت یا ساعت/ وات کیلو  هر  براى  برق تولید ،هـزینه1334 ارقـام پایه بـر.  26

 بهاى رفـتن بـاال از پیش بـه مربوط ارقام این. یابد مى  کاهش  ساعت/وات کیلو در سنت 2/0 به اى هسته برق مقدار همین تولید هزینه که

 دارد کنونى نرخ  با  بیشترى تفاوت گمان بى و بوده نفت
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  نـموده  پایـدار المـلی بین و ای منطقه  سطح  در را جانبه چند های همکاری مفهوم از نوینی ابعاد انداز چشم سرد جـنگ پایـان  همزمان

 گروه یـا دولت یـك تـوانایی از که است اهدافی هب  یافتن  دست در جانبه چند های همکاری مستلزم  امروز  جهانی  تغییرات ماهیت.است

 تنوع و  پیچیدگی و گستردگی به توجه بـا  ایـنکه  آن و داریم روی پیش  در نیز دیگری واقعیت البته.است خارج  دولتها  از کوچکی

 شمال میان  فزاینده  فاصله و نعتیصـ و اقـتصادی توسعه  مسائل  داشتن نظر در و محیطی زیست مسائل فرهنگی حتی و جغرافیایی،اقتصادی

 زمین اکوسیستم نجات امر در جهانی حرکت یـك انداز آوردهـ،چشم پدید آن کشورهای دیدگاههای  در  را عمیقی اختالف که  جنوب و

 حال در جنوب و فقیر،شمال و  غنی میان فاصله که  زمانی  تـا  کـه نظرند  این  بر ای عده که طوری به.نماید می تیره نـزدیك آیـنده  در  حـداقل

 .داد خـواهند ادامه زمـین زیـست محیط  تخریب  به متفاوت دالیـل بـه گروه دو هر است افزایش

مخاطره   به انرژی رویه بی مصرف با که زیست محیط و انسان سالمت این موضوع که حفظ اهمیت  گرفتن  نظر در با و  شـرایطی  چـنین  در

 حرف همکاری ندارد،لذا وجود مـسامحه بـرای  مجالی  دریاها  آلودگی بویژه زمین کره محیطی وضعیت زیست بهبود و یمترم امر در می افتد

را  جهانشمول سطح یك در آنها رسیدن اجرا مـرحله بـه و حقوقی قواعد و اصول شدن پدیـدار انـتظار به توان نمی  که  آنـجا  از و  است  اول

 این در.باشد زمـین سـیاره اکـوسیستم حفظ سوی به حرکت از بـخشی  کننده تـأمین تواند می ای منطقه سطح در ادولته همکاری داشت،لذا

و از راه بهینه سازی انرژی و .جست  سود گرفته صورت ای منطقه و المللی بین سطح در حال بـه تـا آنچه از باید و توان می البـته راسـتا

 مورد در توان مـی را ای مـنطقه های همکاری این در برجسته بسیار نمونه.محیط زیست جلوگیری کرد کنترل و مصرف درست آن از تخریب

 ساختن آلوده سـموم،ضمن و ها فـرآورده و نـفت  بویژه  صنعتی و انرژی های فسیلی   پسابهای انواع شدن سرازیر .برشمرد مازندران دریای

 .است  انداخته خطر به نیز را آبزیان دریا،حیات آب

 محیط و بشر حقوق پیوستگی.جدیدیاست ابزارهای کارگیری به فعلی،مستلزم جـهان در زیـست محیط بر زیانبار آثار با مقابله:گيری نتيجه

 ارمغان به کشورها زیست محیط حفاظت برای را زیست محیط سنتی،رشتهحقوق  زیست  مـحیط المـلل بـین حقوق پرتو در زیست

  حقوق های نظام و آنها،ترتیبات از حفاظت ضرورت و داخلی محیط به نـگرش در بـشری بـنیادین و اساسی قحقوقمصادی احصای.آورد می

 سازد رهنمونمی حق این اجرای تـضمین بـه را جهانی و ای منطقه  بشر

 درباره نا اطمینانی.دارد ضعف و شدت تـوسعه مـختلف مراحل در  عامل  این از استفاده.کشورهاست پیـشرفت اصـلی عوامل از یکی  انرژی

 2503 دهه اوایل از که است شده سبب...و آن  به  جوامع  افزون روز انرژی،نیاز باالی قیمت تولید، های هزینه انرژی،کاهش منابع آینده

 .گیرد قرار نظر مد انـرژی مـصرف سازی بهینه  های سیاست

  با و دارند حیاتی بسیار نقش آن اقتصاد در منابع این که  صورتی  است،به  کربوری یدره ذخایر منابع دارنده کشوری نیز ایران کـه آنـجایی از

 داشت،  نخواهد  چشمگیری کاهش آتی های سـال در فـسیلی های سوخت به دنیا وابستگی دهد،میزان می نشان ارقام اینکه به توجه

 مصرف سازی بهینه داریم بسیاری فاصله جهان  کشورهای  از  بسیاری با مقایسه در آالینده گازهای انتشار و انرژی شدت لحاظ به همچنین

 و توسعه های برنامه قالب در دقیقی سوخت،برنامه مـصرف سازی بهینه شـرکت تـأسیس  به  توجه  با.گرفت قرار نظر مد 2005 سال از سوخت

 .ندارد وجود انرژی سازی بهینه اهداف به دستیابی  منظور  به سنواتی بودجه

 در انرژی محیطی-زیست و پایدار توسعه مسائل بررسی و  طرح.دهد می قرار تأثیر تحت را اقتصادی توسعه و زیست انرژی، محیط صرفم

  لزوما انرژی باالی مصرف که شد متذکر باید را نـکته ایـن اقتصادی توسعه و زیست انرژی،محیط مـتغیر بـین ارتباط درباره را جهان،الزاماتی

 .دهد می قـرار تـأثیر تحت را زیتس محیط انرژی مصرف افزایش نیست،اما جامعه در تر بیش اقتصادی توسعه به دستیابی معنای  به
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